
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 42 

 

 

                                    4 жовтня 2017   14.30 

             

                                  м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418            

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В., 

Пацкан В.В., Суслова І.М., Чубаров Р.А., (відсутні – Рабінович В.З., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.);  

працівники секретаріату Комітету – Чигрин А.В., Буждиган В.П., 

Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Федорів Сергій Михайлович – директор Департаменту правової роботи 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

- на розгляд другого питання: 

Шинькович Андрій Васильович – народний депутат України 

(відсутній); 

Герега Олександр Володимирович – народний депутат 

України(відсутній); 

Чаплига Михайло В’ячеславович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань зв’язків з громадськістю та 

інформаційних технологій. 

 

- на розгляд третього питання: 

Мураєв Євгеній Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Алєксєєв Сергій Олегович – народний депутат України (відсутній); 

Червакова Ольга Валеріївна – народний депутат України (відсутня); 

Писаренко Валерій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 
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Філіпішина Аксана Анатоліївна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності. 

 

- присутні на засіданні: 

Пронюк Нестор Омелянович – радник Голови Верховної Ради Україні. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо реалізації 

прав та обов'язків військовослужбовців Держспецзв'язку щодо реєстрації 

свого місця проживання), реєстр. № 7036, внесений Кабінетом Міністрів 

України.  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перетворення електронних петицій у ефективний механізм 

комунікації влади і суспільства), реєстр. № 6655, внесений народними 

депутатами України Шиньковичем А.В., Герегою О.В.  

3. 

3.1) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Регламент Верховної Ради України" (щодо процедури призначення та 

звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини), реєстр. № 7018, внесений народним депутатом України      

Мураєвим Є.В.  

3.2) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку призначення на посаду та 

звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини), реєстр. № 7018-1, внесений народними депутатами України 

Сусловою І.М., Алексєєвим С.О., Черваковою О.В., Писаренком В.В.  

4. Про стан підготовки спільного засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин та підкомітету Європейського Парламенту з прав людини (DROI) 

(12 жовтня 2017 р., м. Брюссель).  

5. Про доповнення структури веб-сайту Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин розділом про діяльність Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Адвокація України».  

6. Різне.  

  

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо реалізації прав та обов'язків 

військовослужбовців Держспецзв'язку щодо реєстрації свого місця 

проживання), реєстр. № 7036, внесений Кабінетом Міністрів України. 
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В обговоренні питання взяли участь: Федорів С.М. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Брензович В.І., Бузницький Ю.В., 

Крикливенко Б.В., Логвинський Г.В., Надточій Л.І., Немиря Г.М.,          

Пацкан В.В., Філіпішина А.А., Чигрин А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо реалізації прав та обов'язків 

військовослужбовців Держспецзв'язку щодо реєстрації свого місця 

проживання), реєстр. № 7036, внесений Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо перетворення електронних петицій 

у ефективний механізм комунікації влади і   суспільства), реєстр. № 6655, 

внесений народними депутатами України  Шиньковичем А.В., Герегою О.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо перетворення електронних 

петицій у ефективний механізм комунікації влади і суспільства), реєстр. № 

6655, внесений народними депутатами України Шиньковичем А.В.,    

Герегою О.В., за результатами розгляду у першому читанні відхилити. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо процедури 

призначення та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради 
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України з прав людини), реєстр. № 7018, внесений народним депутатом 

України Мураєвим Є.В., та проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку 

призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини), реєстр. № 7018-1, внесений народними 

депутатами України Сусловою І.М., Алексєєвим С.О., Черваковою О.В., 

Писаренком В.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Суслова І.М. (ініціатор 

законопроекту, реєстр. № 7018-1),  Крикливенко Б.В.,  Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В. 

  

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України включити зазначені 

законопроекти до порядку денного сесії, та за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо 

порядку призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини), реєстр. № 7018-1, внесений 

народними депутатами України Сусловою І.М., Алексєєвим С.О., 

Черваковою О.В., Писаренком В.В. 

2) Висновок щодо зазначених законопроектів надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної 

Ради України, визначеного головним з попереднього розгляду та підготовки 

їх до розгляду парламентом.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про стан підготовки спільного засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин та підкомітету Європейського 

Парламенту з прав людини (DROI) (12 жовтня 2017 р., м. Брюссель). 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Бузницький Ю.В., 

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію про стан підготовки спільного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та підкомітету Європейського Парламенту з прав 

людини (DROI) (12 жовтня 2017 р., м. Брюссель) взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
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Заступника Голови Комітету Логвинського Г.В. про доповнення 

структури веб-сайту Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розділом про 

діяльність Міжфракційного депутатського об’єднання «Адвокація України». 

В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В., Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Створити на веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин додаткові 

розділи, присвячені діяльності Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Адвокація України» та Національної групи міжнародної мережі членів 

парламентів «Парламентарі за глобальні дії» (Parliamentarians for Global 

Action). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Заступника Голови Комітету Логвинського Г.В. про проведення 

спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин та Вищої ради 

правосуддя. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію про проведення спільного засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та Вищої ради правосуддя. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Заступника Голови Комітету Логвинського Г.В. про пропозиції і 

зауваження до проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, 

реєстр. № 7000. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозиції та зауваження до проекту Закону про 

Державний бюджет України на 2018 рік, реєстр. № 7000, та надіслати їх до 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеного головним з 

підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про ситуацію, що склалася з виборами Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та недопустимості порушення норм 

національного та міжнародного законодавства при призначенні кандидатів на  

посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

УХВАЛИЛИ:   

          Звернутися до Голови Верховної Ради України з листом, у зв’язку з 

тим, що питання призначення Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, вийшло за межі процедури, визначеної Законом України « Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», закликати до  

нового внесення кандидатур на цю посаду у відповідності до Паризьких 

принципів та рекомендацій підкомітету з акредитації Глобального альянсу 

національних інституцій  з прав людини. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

  

Голова Комітету                                                          Немиря Г.М. 


